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K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

z 19. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 23. května 2011 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:08 do 09:40 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová (od 09:09 hod.), MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Ing. Navrátil
Přizvání:		Ing. V. Tomsová, Bc. Lokajíček
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, uvolněný člen zastupitelstva, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Petra Janíčková
 


Usnesení č.

A.	Volba ověřovatelů zápisu  
B.	Schválení programu jednání
					
						
1. 	Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská 		  RK 560/05/11
krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu, Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“
2. 	Udělení souhlasu společnosti  NEMOS SOKOLOV s.r.o., s realizací 		  RK 561/05/11
rekonstrukce pavilonu „G“ nemocnice Sokolov
3. 	Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti Krajské 	  RK 562/05/11
sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ - schválení výsledků zadávacího řízení
na dodavatele veřejné zakázky: „Zajištění realizátora aktivit projektu – Udržitelnost
dostupnosti Krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“






          
            PaedDr. Josef Novotný v. r. 	  	     PaedDr. Vratislav Emler v. r.
                          hejtman			  	      	        ověřovatel
    Karlovarského kraje

A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu, Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 560/05/11

- schvaluje návrh a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu, Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“ mezi Karlovarským krajem a Sdružením nemocnice v Chebu – společnostmi: Hochtief CZ a.s., Praha; Algon, a.s., Hostivice; Thermia-Bau, a.s., Karlovy Vary - Tašovice

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem výše uvedeného dodatku

- ukládá  vedoucí odboru investic a grantových schémat, Ing. Věře Tomsové, vždy před podpisem změnových listů informovat vedení Karlovarského kraje o nastalých skutečnostech a stavu čerpání rezervy, která je součástí ceny díla a ze které budou tyto náklady hrazeny a vyžádat si schválení těchto změn v rámci porady vedení Karlovarského kraje
Termín kontroly: 3.10.2011

Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 
Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


2. Udělení souhlasu společnosti  NEMOS SOKOLOV s.r.o., s realizací rekonstrukce pavilonu „G“ nemocnice Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 561/05/11

- uděluje souhlas společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., s realizací  rekonstrukce pavilonu „G“ nemocnice Sokolov, Slovenská 545, 356 01 Sokolov   
Termín kontroly: 3.10.2011

Zodpovídá: Mgr. David Soukup, ředitel nemocnice Sokolov






3. Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti Krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zajištění realizátora aktivit projektu – Udržitelnost dostupnosti Krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 562/05/11

- schvaluje výsledek zadávacího řízení „Zajištění realizátora aktivit projektu – Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“. Nabídka uchazeče Instand o.s., 5. května 9, 
140 00 Praha 4, IČ 26648989. S nabídkovou cenou 25.922.400,-- Kč včetně DPH. 

- schvaluje Smlouvu o poskytování služeb pro Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti Krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ dle návrhu

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Instand o.s., po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy o poskytování sociálních služeb mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Instand o.s.

Termín kontroly: 11.7.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


